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Vakavaan
työhön puolueemme sisällä
Muutamia ohjeita puolueosastojen
toimihenkilöille
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Toveri!

Tutustu tarkoin tähän ohjelehtiseen, siitä ehkä saat he
rätteitä oman puolueosastosi
toiminnan vilkastuttamiseksi

Helsinki 1929, Työväen kirjapaino

Piiritoimistosta saatavia toimintavälineitä.
Puolueen jäsenkirjoja 2 mk. kpl.
Jäsenmaksujen kantovihkoja 6 mk. kpl.
Juhla-, iltama- ja tanssi-iltama, sekä kokousilmoituslomakkeita (erittäin hyviä kuvan kanssa painet
tuja) 60 mk. 100 kpl.
Myöskin puolueen sääntöjä ja rekisteröimiskaavakkeita saatavana.
Piiritoimistosta annetaan neuvoja kaikissa puolue
osastojen toimintaa koskevissa kysymyksissä ja han
kitaan arpajaislupia. Toimiston osoite on Helsinki,
Sirkuskatu 3.
Kääntykää aina puolueasioissanne piiritoimiston
puoleen, niin kiusalliset erehdykset tulevat silloin
vältetyksi.

Vakavaan työhön puolueemme
sisällä.
Muutamia

ohjeita

puolueosastojen
löille.

toimihenki

Viime vuosina on Uudenmaan piirijärjestön jäsen
määrä osoittanut huomattavaa nousua, johon epäile
mättä on vaikuttanut aivan ratkaisevasti paikallisten
puolueosastojen toimihenkilöiden uuttera työsken
tely. Mutta vieläkin voidaan toimintaa tehostaa, sillä
työalamme on äärettömän laaja. Tuhannet puo
lueemme äänestäjät ovat järjestöjemme ulkopuolella,
tuhansissa voidaan siis laskea se joukko joka on mie
lipiteeltään sosialidemokraattista, mutta ei ole vielä
ottanut ratkaisevaa askelta puolueemme vakinaisen
kannattajajoukon riveihin. Tämän vuoksi ei ole
menettänyt merkitystään kehoitus uusien jäsenten
hankinnasta, vaikka jotkut toverit ehkä ovat jo kyl
lästyneet aina samasta asiasta puhuttaessa. Siitä on
kuitenkin puhuttava, puhuttava niin kauan kunnes
järjestöjemme jäsenpiiriin kuuluvat kaikki puo
lueemme kannattajat. Ja uusia kannattajiakin on
valloitettava, mutta se käy mahdolliseksi vain voi
makkaiden järjestöjen avulla.
Me emme kuitenkaan tässä ohjelehtisessä kiinnitä
niinkään paljoa huomiotamme uusien jäsenten hank-
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kimiseen — koska uskomme jokaisen toverin siitä jo
olevan selvillä — kuin jo hankittujen mukana pysyt
tämiseen. Useasti on puolueosastoissa tilanne sellai
nen, että uusia jäseniä saadaan liittymään, mutta ne
eivät pysy mukana jatkuvasti. Tämän vuoksi on
tärkeätä saada liittyneiden jäsenten mielenkiinto
puolueosastoa kohtaan heräämään, eli toisin sanoen:
on saatava kaikki jäsenet käsittämään, että puolue
osasto on se yhdysside joka yhdistää yksilöt yhtei
seksi suureksi sosialistiperheeksi. Tämän päämää
rän yhdeksi toteuttamiskeinoksi suosittelisimme
perheiltamien järjestämistä.
Perheiltamien

järjestäminen.

Tähänkin asti ovat yhdistykset pitäneet tapa
naan järjestää tämäntapaisia iltamia, mutta ne ei
vät aina ole vastanneet sitä mikä niillä on
ollut tarkoituksena. Perheiltamat ovat olleet useim
missa maaseutupaikoissa vain tavallisia vapaita suu
ren yleisön tilaisuuksia, joihin siis ovat päässeet
kaikki paikkakuntalaiset. Joskus myöskin on järjes
tetty perheiltamia niin, että iltamaan ovat päässeet
sisälle ne, jotka siinä tilaisuudessa ovat halunneet
liittyä yhdistykseen ja maksaa sisäänkirjoitusmaksunsa. Niinpä tapaa hyvin useasti yhdistysten jäsen
luetteloista nimiä, jotka eivät ole muussa yhteydessä
puolueemme kanssa, kuin että nimi vain on mer
kitty luetteloon. Nämä henkilöt ovat ottaneet asian
siltä kannalta, että maksaahan sen tuon sisäänkirjoitusmaksun mielelläänkin, kun kerran sillä hinnalla
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pääsee iltamaan; varsinkin kun sisäänkirjoitusmaksu
on useassa tapauksessa vain yksi markka.
Nyt tulee sitten kysymys, että mitenkäs ne perheiltamat muuten voi järjestää, ellei sinne lasketa
muita kuin jäseniä, kun yhdistykseen heitä kuuluu
kaikenkaikkiaan ehkä vain parikymmentä, tai vielä
siitäkin alle? Eihän sellainen joukko voi minkään
laista iltamaa pitää, vaikkapa joka-ainoa jäsen olisi
saapuvilla; näin ehkä arvellaan.
Mutta yhdistyksen sisäisen elämän lujittamisessa
ei olekaan pääasiana, kuinka suuremmoisia juhlia
toimeenpannaan, vaan miten tilaisuus vaikuttaa
läsnäoleviin. Jos pienemmässäkin yhdistyksessä
saadaan johonkin tilaisuuteen koolle kaikki yhdistyk
sen jäsenet ja heidän keskeinen seurustelunsa kyllin
toverilliseksi, niin se varmasti vaikuttaa paljon tehok
kaammin kuin mikään suuremmoinen yleisö juhla.
Onnistuneen tilaisuuden järjestäminen.
Onnistuneen perhejuhlan järjestelyssä on ennen
kaikkea otettava huomioon, että jokainen yhdistyksen
jäsen käsittää olevan kysymyksessä juuri jäsenten
keskinäisen tilaisuuden. Ja siksipä on tällaiseen
tilaisuuteen annettava kutsumuskin jo jonkun verran
erikoisella tavalla, kuin mitä tavallisiin iltamiin on
tapana yleisöä kutsua. Pitäisimme kaikkein onnistuneimpana sitä, että jokaiselle jäsenelle lähe
tettäisiin henkilökohtainen kutsumus, ainakin nyt
ensimmäisiä tilaisuuksia järjestettäessä, jotta kaikki
nekin, jotka ovat yhdistykseen liittyneet aivan äsket
täin, käsittäisivät kyseessäolevan heidän tilaisuu
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tensa. Kutsumuksen voisi toimittaa erikoisella kul
lekin lähetettävällä kortilla, joko painetulla, tai kir
joitetulla. Tämmöisen kutsukortin voisi laatia joten
kin seuraavaan tapaan:
Pyydämme Teitä ystävällisesti saapumaan yhdis
tyksemme perheillanviettoon, joka järjestetään N.N.
työväentaloon .... p :nä .............. kuuta 192...
Tilaisuus alkaa täsmälleen kello .... ip.
Johtokunta.
Jos voidaan hankkia hyvä ohjelma, niin siitä on
hyvä ilmoittaa samassa kortissa, samoinkuin voidaan
asianomainen henkilö kutsua perheineen, jos hänellä
sellaista on.
Kun sitten jäseniä alkaa saapua, niin yhdistyksen
puheenjohtajan, tai jonkun muun toimihenkilön olisi
oltava vastaanottamassa ellei muuta niin ainakin
hyvää iltaa toivottamassa, eivätkä siis toimihenkilöt
saisi norkoilla jossain näyttämön kulissien takana
keskenään supattelemassa ja nauramassa. Nyt pitäisi
myöskin tarjota yhdistyksen puolesta kahvit kaikille
saapuneille ja koetettava saada kaikinpuolin synty
mään heti alussa toverillinen, kaikesta virallisuudesta
vapaa mieliala.
Ohjelman hankinta.
Ohjelmaa olisi myöskin varattava niin paljon kuin
suinkin voimat myöten antavat; ei kuitenkaan niin
paljoa, että se alkaa väsyttämään ja ikävystyttämään.
Erittäin sopivana ohjelmanumerona voitaisiin käyt
tää yhdistyksen toiminnan, niinkuin yleensäkin työ
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väenliikkeen, selostamista. Ennen kaikkea olisi selos
tettava juuri lähiedellisen ajan toimintaa. Esimer
kiksi sitä, kuinka monta kokousta yhdistys on pitä
nyt viimeksikuluneen vuoden aikana ja kuinka hyvin
jäsenet ovat käyneet kokouksissa. Minkälaatuisia
asioita yhdistyksen kokouksissa on käsitelty; kuinka
yhdistyksen taloudellinen asema on viimeaikoina ke
hittynyt ja minkälaisia toimenpiteitä pitäisi vastai
suudessa suorittaa. Erittäin tärkeätä on mainita se,
kuinka paljon yhdistyksessä on jäseniä ja onko uusia
liittynyt, tai vanhoja eronnut.
Jos mahdollista, niin tilaisuuteen pitäisi hankkia
joku puhuja, ellei paikkakunnalla sellaista ole, vaikka
edellämainittu toiminnan selostelukin jo osaltaan
korvaa puheen. Näihin tilaisuuksiin voitaisiin var
sin hyvin pyytää piirin kansanedustajia ja luu
lemme heidän mielihyvin saapuvan selostelemaan
eduskuntatyötä, sekä muitakin työväenliikettä koske
via kysymyksiä. Työväen lauluja ei saa unohtaa
näiden tilaisuuksien ohjelmista.
Kustannukset.
Kaiken edelläolevan jälkeen luonnollisesti useim
mat sanovat, että helppohan sitä on tuollaisia neu
voja antaa, mutta kukas kaiken tämän lystin kus
tantaa ?
Myöntää täytyykin, että siitä kaikesta johtuu kus
tannuksia, mutta eivät ne tule olemaan laisinkaan yli
voimaisia. Jos teemme niistä pienen laskelman niin
näemme, etteivät menot niin mahdottomiin vie.
Otamme laskelmamme pohjaksi 50 jäsentä käsittä-
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vän yhdistyksen ja otaksumme, että jokainen jäsen
tuo mukanaan yhden lisähenkilön, perheensä jäsenen.
Laskelma on seuraavanlainen:
50 kpl. kutsukortteja painatus 40 mk.
50 „
„
postikulut 20 „
100 annosta kahvia ä 1 : 50 150 ,,
Yhteensä 210 mk.
Laskelmassa on otettu huomioon kahvin hinnassa
vain se mitä aineet tulevat maksamaan. Kun sa
malla järjestetään ravintola niin, että siitä saa illan
kuluessa ostaakin kahvia, niin se tuottaa jo silloin
takaisin jonkunverran.
Postikorttien lähetyksessä on otettava huomioon,
että painetut kortit menevät 40 pennin postimerkillä
varustettuina, kun sensijaan kirjoitettujen korttien
lähetykseen tarvitaan 1 mk. Näinollen on edullisem
paa painattaa kortit silloin kun yhdistyksessä on
vähänkin runsaammin jäseniä. Alle viidenkymmenen
jäsenen yhdistyksiin ei juuri kannata kutsukortteja
painattaa, vaan voidaan ne kirjoittaa. Sen sijaan
taas suurempien yhdistysten kutsukortit tulevat var
sin halvaksi sillä esim. 100 kpl. kutsukortteja tulee
maksamaan vain noin 50 mk.
Vielä on laskelmissa otettava huomioon puhujan
matkakulut, mutta sen hankkiminenhan ei nyt aivan
välttämätöntä ole, joskin kyllä suotavaa.
Kuluja tällaisesta siis tulee yhdistykselle, mutta
luulemme kuitenkin tämän vaikuttavan yhdistyksen
sisäiseen toimintaan niin virkistävästi, että sitä kautta
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tulevat kulut moninkerroin korvatuksi. Tämänta
paisia tilaisuuksia ei tarvitse useasti järjestää. Riit
tää jo varsin hyvin kaksi tilaisuutta vuodessa, mutta
hyvä on jos yksikin saadaan järjestettyä kunnolli
sesti.
Edelläesitettyjä tilaisuuksia ei pidä sekoittaa taval
lisiin valistusiltamiin, vaan voidaan niitä luonnolli
sesti järjestää edelleenkin; ja on varsin suotavaakin,
että yleisiä vapaita valistustilaisuuksia järjestetään
entistäkin useammin yhdistysten keskuuteen.
Jäsenten velvollisuudet.
Samalla, kun edellä esitetyllä tavalla ryhdytään
järjestämään erikoisia jäsentenkeskeisiä toveri'dlanviettoja, on myöskin kiinnitettävä huomiota siihen,
että jokainen yhdistykseen liittynyt jäsen suorittaa
säännöllisesti kaikki jäsenmaksunsa, mitä yhdistys
määrää. Mutta ennenkuin käymme tarkastamaan
niitä keinoja, joita jäsenmaksujen kantamisessa voi
daan suositella, on meidän huomautettava eräästä
epäkohdasta, minkä olemme havainneet olevan yleis
tä yhdistysten keskuudessa.
Varsin useissa yhdistyksissä toimitetaan aina joka
vuosi uusi jäsentenkirjoitus, johtuen tästä se, että
jäsenluettelossa on aina vuoden alussa vähemmän
jäseniä kuin vuoden lopussa. Kaikkien pitäisi kui
tenkin ymmärtää, ettei puolueeseemme kukaan liity
vuosikontrahdilla, vaan kertakaikkiaan niin kauvaksi
aikaa, kunnes mahdollisesti ilmoittaa siitä eroavansa.
Näin ollen ei siis tarvitse yhdistyksissä toimittaa mi
tään tiedustelua siitä, kuka vielä yhdistykseen liittyy
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seuraavana vuonna, vaan on yksinkertaisesti mer
kittävä jäsenet aina vuoden alussa luetteloon siinä
järjestyksessä, kuin he ovat edellisenäkin vuotena
olleet luetteloon merkittyinä. Jäsenmaksujen kanta
jan on vain heti vuoden alussa pidettävä huoli siitä,
etteivät jäsenet jätä jäsenmaksujaan suorittamatta.
Jäsenmaksujen perimisen järjestäminen.
Jäsenmaksujen periminen tuottaa poikkeuksetta
kaikissa puolueosastoissa suurta vaivaa ja huolta,
jos vain vähinkään yritetään puolue- ja piiriverojen
tilityksessä noudattaa puolueen sääntöjä. Ja kaikis
ta yrityksistä huolimatta tahtoo runsaasti jäädä
veroja rästiin.
Olisi näinollen keksittävä joitakin uusia jäsen
maksujen perimistapoja, ettei joka vuosi pääsisi jää
mään huomattava osa puolueelle tulevista veroista
kokoamatta. Tähän asti on useimmissa yhdistyksissä
tapana kantaa jäsenmaksuja vain kokouksissa. Tästä
johtuu se, etteivät ne jäsenet, jotka eivät käy kos
kaan yhdistyksen kokouksia seuraamassa, saa sopi
vaa tilaisuutta jäsenmaksujensa suorittamiseen. Sillä
juuri toimintaa seuraamattomat jäsenet ovat sitä
joukkoa, joille ei muistu mieleen tuollainen itsestään
pieni juttu kuin jäsenverojen maksaminen, vaikka he
kyllä haluavatkin jäsenmaksuillaan pueluettamme
kannattaa. Siksipä olisikin järjestettävä asiat kaik
kialla niin, että käytäisiin kunkin jäsenen kotoa peri
mässä maksamatta olevat jäsenverot. Nyt tietysti
voidaan esittää väite: Ei sitä harvaan asutuilla seu-
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dui Ila kukaan ryhdy keräilemään jäsenmaksuja pit
kin kyliä, vaan pitäköön kukin senverran huolta
puoluejäsenyydestään, että veronsa käy maksamassa.
Jos kuitenkin järjestetään hiukan uudella tavalla
kunkin yhdistyksen alueella tämän asian hoitaminen,
niin kyllä siitä alkavat tuloksetkin näkymään ja
myöskin vaivat supistuvat verrattain vähiin. Jäsen
maksujen kantamisen jääminen yhden henkilön va
raan tuottaa hänelle luonnollisesti liikanaista vaivaa,
mutta jos kantajia on useampia, niin silloin ei teh
tävä tunnu läheskään niin vaikealta, kuin ehkä luul
laan.
Ottaen edelleenkin ehdotuksemme pohjaksi 50
jäsentä käsittävän yhdistyksen, teemme ehdotuksen
seuraavantapaisesta järjestämisestä yhdistyksen jä
senmaksujen kantamiseksi:
Jäsenmaksujen kantajia on valittava useampia ja
jaettava yhdistyksen alue erikoisiin aluepiireihin,
joihin jokaiseen tulee yksi kantaja. Jos yhdistyksen
alue jaettaisiin esim. viiteen piiriin ja valttaisiin
kunkin piirin alueelta piirinsä jäsenmaksujen kan
taja, niin silloin ei enää 50 jäsentä käsittävästä jäsen
määrästä tulisi kuin 10 kunkin kantajan osalle. Ja
kun jokainen jäsenmaksujen kantaja ainakin maa
seudulla, tuntee henkilökohtaisestikin jokaisen
alueellaan olevan jäsenen, niin ei hänelle tällöin enää
tuota minkäänlaisia vaikeuksia se, että kerran kuussa
tapaa jokaisen jäsenen ja perii jäsenmaksut. Ottaen
vielä huomioon senkin, että jokaisen yhdistyksen
alueella on sentään puolet sellaisia velvollisuutensa
tuntevia jäseniä, jotka maksavat jäsenmaksunsa il-
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man erikoista ”karhuamista”, jää jälelle ehkä viisi
jäsentä kunkin jäsenmaksujen kantajan huolehditta
vaksi. Luonnollisesti eri paikoissa ja eri suuruisissa
yhdistyksissä tulevat vastaavat luvut muuttumaan,
sillä emme pidä aivan onnistuneena sitä, jos ioo jä
sentä käsittävään yhdistykseen valittaisiin io jäsen
maksujen kantajaa. Tällöin muodostuisi tilitysten
hoitaminen jo hajanaiseksi.
Yhtenä jäsenmaksujen kantajana tulisi luonnolli
sesti olemaan yhdistyksen jäsenkirjuri, mutta hän
kään ei saisi kantaa jäsenmaksuja muuta kuin siltä
alueelta, mikä hänelle määrättäisiin, jottei mitään
sekaannuksia pääsisi kantajien kesken syntymään.
Kaikille jäsenmaksujen kantajille olisi hankittava
kantovihkot, joihin kantaja merkkaa aina kul
takin jäseneltä perimänsä maksut, samalla kui
taten ne jäsenen jäsenkirjaan maksetuksi. Jäsen
maksujen kantajat tilittävät keräämänsä maksut aina
säännöllisesti kuukausittain yhdistyksen jäsenkirjurille, joka sitten suorittaa tilitykset yhdistyksen
rahastonhoitajalle. Sdloin kun jäsenmaksujen kan
tajat suorittavat keräämänsä jäsenmaksut yhdistyk
sen jäsenkirjurille, on hänen aina muistettava mer
kitä jäsenluetteloon jokaisen jäsenen kohdalle kun
kin kuukauden maksut, jotta yhdistyksen johtokunta
voi aina säännöllisesti tarkastaa, onko jäsenmäärä
pysynyt ennallaan, vai onko tapahtunut muutoksia.
Ainakin joka neljännesvuosi on yhdistyksen johto
kunnan tarkastettava jäsenluettelo ja esitettävä yh
distyksen kokouksessa selostus jäsenmäärän suu
ruudesta.
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Uusiakin jäseniä voidaan hankkia.
Jos edellämainitsemamme jäsenmaksujen kan
tajat ovat kyllin huomaavaisia, niin he voivat
osaltaan vaikuttaa jäsenmäärän jatkuvaan kohoamiseenkin. Kun jäsenmaksujen kantaja menee
jonkun sellaisen naapurin kotona käymään, jonka
nimeä ei vielä ole jäsenten joukossa, niin hän voi
muun puheen lomassa ottaa keskusteltavaksi oman
kin asiansa ja tiedustaa siinä sivussa joko naapur; on
maksanut jäsenmaksunsa ja katsottuaan muistikir
jastaan voi huomauttaa, että sinähän et ole laisin
kaan vielä liittynytkään yhdistykseen. Luonnolli
sesti ei uusia jäseniä nyt aivan yhtämittaa saada
yhdistykseen, mutta ainakin tämän ehdottamamme
järjestelyn kautta saadaan entiset jäsenet yhdistyk
sessä pysymään, sillä useimminhan juuri jäsenmak
sujen rästiin jääminen saa aikaan koko puolueesta
eroamisen. Vielä on erikoisen hyvänä puolena mai
nittava se, että tämänsuuntaisen toimenpiteen kautta
saadaan koko puolueverojen tilitys täsmällisemmäksi
ja sääntöjen mukaiseksi.
Yhdistykselle tuleva hyöty.
Mutta sittenkin yhdistykselle itselleen kaikkein
tärkeimpänä voidaan pitää sitä, että tämänlaatuisen
järjestelyn jälkeen voidaan yhdistysten jäsenmaksuja
korottaa huomattavasti nykyisestään.
Sillä silloin,
kun jäsenmaksut kannetaan säännöllisesti, ei esim.
kahden markan kuukausimaksu tunnu laisinkaan
raskaalta. Tästä seuraa aivan itsestään se, että yh
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distysten taloudellinen asema ei joudu kärsimään
yhdistysten jäsenistä.
Kantovihkot.
Jäsenmaksujen kantamista varten on piiritoimis
tosta saatavana vahakantisia vihkoja, jotka on val
mistettu erikoisesti sitä tarkoitusta varten ja maksa
vat ne 6 mk. kappale. Tässäkään ei siis kustannus
puoli tuota minkäänlaisia hankaluuksia, sillä vaikka
5 kpl. tällaisia kantovihkoja hankitaankin yhdistyk
seen, niin menoja siitä ei ole muuta kuin 30 mk.
Vihkot lähetetään jälkivaatimuksella.
Jäsenverojen tilitys.
Jäsenverojen tilityksessä on myöskin tapahtunut
melkoisia sekaannuksia, joista emme nyt tässä yhtey
dessä halua sanoa muuta kuin sen, että tilitykset vii
västyvät yli sääntöjen määräämän ajan ja useat yh
distykset jättävät osan veroista tilittämättä, ilmoit
taen' tilityksissä jäsenmääränsä todellisuutta alhai
semmaksi. Tämän takia olisi välttämättä laadittava
jokaista tilitystä tehtäessä nimiluettelo ja lähetettävä
tilityksen mukana kunnallistoimikunnalle, taikka
piiritoimistoon. Piiritoimistoon on tilitykset tehtävä
vain siinä tapauksessa, ellei kunnassa ole kunnallistoimikuntaa.
Johtokunnan velvollisuutena on tilitysten tarkasta
minen, kuten muunkin toiminnan valvominen.
Tässä samassa yhteydessä huomautamme, että
johtokunnan jäsenten olisi välttämättä luettava puo
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luetoimikunnan kustantama ohjekirjanen: ”Järjes
töjen taloudenhoito”, jota on saatavissa m.m. piiri
toimistosta, hinta 5 mk. kappale. Samoin olisi syytä
tutustua puoluetoimikunnan julkaisemiin ohjelehtisiin : ”Jäsenhankintaviikko” ja ”Toinen jäsenhankintaviikko”. Varsinkin edellä mainittu kirjanen on
sen laatuinen, että se antaa jatkuvaa ohjausta jär
jestöjen toimihenkilöille yhdistyksen käytännöllisten
asioiden hoitamisessa.
*
Toivomme kaikkien edellämainittujen toimenpitei
den vaikuttavan osaltaan piirimme puoluetoiminnan
pysyväiseen vilkastumiseen. Parhaatkaan jäsenhankintaviikot ja -juhlat eivät tule tuottamaan pysyviä
tuloksia, elleivät paikalliset puoluetoverit ryhdy pitä
mään jatkuvasti huolta säännöllisen toiminnan tehos
tamisesta. Nämä esittämämme toimenpiteet eivät
ehkä sovi sellaisinaan kaikkiin paikkoihin, mutta luu
lisimme ainakin maaseudulla niillä olevan merkityk
sensä.
Vaikka edellä esittämämme toimenpiteet tuntuvat
kin ehkä joidenkin mielestä liian monimutkaisilta ja
vaikeilta, niin olemme kuitenkin vakuutettuja, että
niiden avulla loppujen lopuksi yhdistysten nykyisten
kin toimihenkilöiden työtaakka tulee huojistumaan.
Meidänhän ei tarvitse aina kaikkiin toimiin valita
samoja toimihenkilöitä, vaan meidän on ryhdyttävä
kasvattamaan uusiakin toimintavoimia järjestöjemme
palvelukseen. Niinpä me voimmekin valita juuri
näiksi jäsenmaksujen kantajiksi sellaisiakin tove
reita, joita ei aikaisemmin ole käytetty muissa luot-
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tamustoimissa. Täten saadaan vähinerin heistä ke
hitettyä toimihenkilöitä vaativampiinkin tehtäviin ja
vanhemmat toimihenkilöt voivat silloin vähentää
nykyjään useasti liian raskaaksi käypää taakkaansa.
Mutta silläkin uhalla, vaikkei saada näihinkään toi
miin uusia voimia, on kuitenkin koetettava näitä
esittämiämme toimenpiteitä käytäntöön soveltaa.
Onhan aivan luonnollista, että kaikki puolueemme
parasta harrastavat toverit pyrkivät omalta osaltaan
viemään toimintaamme eteenpäin ja siksipä mekin
toivomme Teidän kaikkeen edellä esitettyyn kiinnit
tävän vakavata huomiotanne.
Olkoon tunnuslauseemme vastaisuuteen nähden :
Puoluetyö Uudellamaalla entistäkin tehoisammaksi!
Jäsenmäärä korkealle!
Hyvä toveruus ja sosialistinen henki järjestöjä
elävöittäväksi voimaksi!

